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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

 

 بسيطة فكرة يعين, والشذوذ, األمة وإمجاع العلماء مع اإلمجاع ملوضوع بالنسبة أسألك أن أريد أستاذي : السائل

  ؟ هذا يف النظر

 ما سؤالنا يعين, اإلمجاع هو ما شيء ولأ نعرف بدنا بس, كثري بتفرع السؤال,  شيء أول بدنا حنن:  آخر سائل

  .أخرى ألسئلة نتطرق ذلك وبعد ؟ اإلمجاع هو

 يهده من, أعمالنا سيئات ومن, أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ, ونستغفره ونستعينه حنمده هللا احلمد إن : الشيخ

 عبده حممدا أن وأشهد, له شريك ال وحده اهللا إال إله أال وأشهد, له هادي فال يضلل ومن, له مضل فال اهللا

  :بعد أما, ورسوله

, اإلمجاعات من أخرى أقسام وهناك, خمالفته جيوز ال الذي هو, منه األول القسم: أقسام العلماء عند فاإلمجاع

 هذا يف ويدخل, األمة إمجاع وهو األول فاإلمجاع, منها تيسر ما نذكر أن أو نذكرها أن الفائدة من نرى فرمبا

 الغزايل اإلمام ولكن, العلماء إمجاع هو اإلمجاع بأن يقول من فهناك, األمة وسائر األمة لماءع إمجاع التعريف



 كانوا أو العلم طالب من كان سواء, األمة من العلماء دون من فيها يدخل حبيث, األمة إمجاع هو اإلمجاع يقول

, اإلمجاع من األخرى باألنواع يعتدون ال الذين العلماء بعض عنه يعرب الذي هو اإلمجاع هذا, املسلمني عامة من

 من معلوم كان فما, بالضرورة الذين من معلوم هو مبا العلماء هؤالء ويسميه, اهللا شاء إن ذلك بعض سنذكر مما

 من خرج مسلم جحده الذي هو اإلمجاع وهذا, عامل وغري عامل بني فرق ال, األمة كل فيه يشرتك بالضرورة الذين

 اإلمجاع أن وهي, هادئة علمية مناقشة يف اآلن تدخل وهي, كذلك ليست فهي األخرى تاإلمجاعا أما, الدين

 يسمونه وال, العلماء بني عليه باملتفق العلماء بعض عنه يعرب الذي وهو, نظري إمجاع هو األول اإلمجاع غري

  .األول باملفهوم إال يتصور أن ميكن ال, امللة عن خروجا إنكاره يعترب الذي احلقيقة يف اإلمجاع ألن وذلك, إمجاعا

 ال مستحيل األمر فهذا معني عصر يف املسألة يف تكلموا الذين العلماء أقوال مجع هو الذي النظري اإلمجاع أما

 مجيعا نعلم كما ومصر قطر كل يف العلماء ألن ذلك, تصوره سهل اهللا شاء إن وهذا, واقعيا حتقيقه ميكن

 مع بعضها متفقه كلها فيجدها آراءهم ويأخذ, العلماء أفراد من فرد بكل يتصل أ، يستطيع الذي فمن, متفرقون

 أمحد ابن اهللا عبد ابنه ذلك ذكر كما تعاىل اهللا رمحه أمحد اإلمام يقول ولذلك, حتقيقه مستحيل أمر هذا, البعض

 اإلمام أن أي, املسائل بكتب تسمى كتب عدة له تعاىل اهللا رمحه أمحد اإلمام, أمحد اإلمام مسائل كتابه يف

 منه تالمذته بعض وسجلها نقلها اإلجابات هذه, عنها فأجاب املسائل من كثري عن سئل تعاىل اهللا رمحه أمحد

 كتاب مؤلف السجستاين داود أبو ومنهم, املشهور أمحد مسند وهو, أبيه مسند راوي هو الذي اهللا عبد ابنه

 هانئ ابن ومنهم, أمحد اإلمام ابن صاحل, صاحل ابنه مومنه, الستة الكتاب من الثالث الكتاب هو الذي السنن

  .وغريه

 يف أمحد اإلمام " اختلفوا لعلهم يدريه وما, كذب فقد اإلمجاع ادعى من" :  قال أبيه عن يروي أمحد بن اهللا عبد

 فقد اإلمجاع ادعى من" : يقول ألنه, وقع لو اإلمجاع امكانية عدم إىل يشري الكلمة هذه من األول الشطر

 العلماء أن اإلنسان هذا درى فشو, غدا خيتلفوا ممكن اليوم اجتمعوا لو ألم, ثان نقد هذا " يدريه وما, كذب

, يدريه فما, اختلفوا ما مث شيء على اجتمعوا, سنة أو شهر أو أسبوع يف أو يوم يف أو واحدة ساعة يف كلهم

 من املعلوم وهو, األول باملعىن كان إذا إال, اعاإلمج بلفظة التلفظ عدم إىل املنصفني العلماء بعض جنح لذلك

 طابق مث أوال املسألة هذه يف تكلم عامل كل أن يعين ال وهذا, العلماء اتفق اإلمجاع بدل فيقول, بالضرورة الدين

 هذه يف فيقال ولذلك, بعضا بعضهم يوافق العلماء هؤالء عن نقلت اليت األقوال وإمنا, ثانيا بعضا بعضهم كالم

  .العلماء اتفق الةاحل

 أهل كإمجاع, املنطقة تلك من خاصة بلدة أو معينة منطقة إمجاع هو آنفا إليها أحملت اليت اإلمجاعات تلك من



 كما املدينة ألن ذلك, آخر إمجاع أي دون املدينة أهل بإمجاع يعتد تعاىل اهللا رمحه مالك فاإلمام. مثال املدينة

 موئل فكان, الراشدين واخللفاء السالم عليه الرسول عهد يف اإلسالمية ةالدعو  واستقرار مقر كان مجيعا نعلم

 ما أن يرى تعاىل اهللا رمحه مالك فاإلمام ولذلك, وغريهم الصحابة من والبالد األقطار كافة من العلماء وجممع

 لكن, اعاإلمج هو فهذا عهده يف أدركهم هو والذين والتابعني الصحابة من خاصة املدينة علماء عليه أمجع

 املدينة أي, جدا ضيقة بدائرة يأيت اإلمجاع هذا كون مع أن, اليد ملس يلمسه بل الباحث يلحظه الذي احلقيقة

, املدينة أهل من ادعاها اليت اإلمجاعات من كثريا مالك اإلمام على العلماء يستدرك كله اإلسالمي العامل وليس

 اإلمجاع هذا فإذا, املسيب بن سعيد وهو أال التابعني سيد بل املدينة علماء كبري هذا خالف قد له فيقولون

 فكيف إثباته ميكن مل نفسه اإلمجاع هذا, األئمة بقية دون تعاىل اهللا رمحه مالك اإلمام حجة الذي وهو املصغر

  .اإلسالمية البالد أقطار سائر يف األمة إمجاع إثبات ميكن

 يف يقال ما فيه ويقال, وأصحابه تعاىل اهللا رمحه حنيفة أبو به حيتج وهذا الكوفة أهل إمجاع األنواع هذه من

  . املدعى اإلمجاع ختالف اليت األقوال من بكثري انتقد أنه أي, املدينة أهل إمجاع وهو أال السابق اإلمجاع

 يف لميتك املسلمني علماء من عاملا أن معناه وهذا السكويت اإلمجاع, السكويت اإلمجاع اإلمجاع أنواع من يأيت مث

 من يتعقب مل مث الكالم ذا تكلم الفاضل العامل هذا مادام فيقولون,  ينتقده أحد وال بقول املسلمني من حمضر

 النفس تقبله اإلمجاع هذا يف الواقع,  انتقد كان وإال, والصواب احلق هو هذا أن ذلك فمعىن, احلاضرين أحد

 خيالفه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حديث من أو اهللا كتاب من نص مثة يكن مل إذا, واحد بشرط املطمئنة

  : اثنني ألمرين ؟ وملاذا, مقبول إمجاع فهو وإال

 سبيل غير ويتبع الهدى له تبين ما بعد من الرسول يشاقق ومن(( : يقول وجل عز اهللا أن: األول األمر

 فإذا )) المؤمنين سبيل غير ويتبع(( : هنا يقول فاهللا )) مصيرا وساءت جهنم ونصله تولى ما نوله المؤمنين

, ذلك على وأقروه علمائهم من حمضر يف ما مسألة يف تكلم املسلمني علماء أحد بأن صحيحة رواية جاءتنا

 نص هناك يكون أال به التذكري وأعيد, السابق بالشرط لكن, املؤمنني سبيل هذا ليقال حينذاك تطمئن فالنفس

  .السكويت اإلمجاع هذا خيالف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حديث من أو اهللا كتاب من

 بقول املتكلم يتكلم قد ألنه اإلمجاعات أضعف الواقع يف هو السكويت اإلمجاع أن األصول علماء رأي ويف

 املفسدة درء باب من, مسع ما خبالف يتكلم أال املصلحة من يرى ولكن, خالفه يرى من الس يف هناك ويكون

  : مثالني أضرب اآلن وأنا, الصغرى باملفسدة الكربى

 من السكويت اإلمجاع يف يكون أن ممكن بأنه يتعلق واآلخر ؟ مثاله هو ما, السكويت باإلمجاع يتعلق أحدمها



 البخاري صحيح يف جاء: السكويت اإلمجاع مثال, الثاين املثال هو مثاال اآلن سأذكر, لسبب مضض على سكت

 الناس وسجد وسجد املنرب من فنزل سجدة آية وتال مجعة يوم خطب عنه تعاىل اهللا رضي اخلطاب بن عمر أن

 يتهيؤون الناس رأى فلما, أذكر ال اآلن أنا, غريها أو هي سجدة آية وتال أيضا خطب الثاين األسبوع يف, معه

 سجدة ليناع يكتب مل اهللا إن, علينا يكتبها مل اهللا إن" : عنه تعاىل اهللا رضي بقوله إليهم أشار السجود إىل

 أو التايل مشيئة إىل راجع هو وإمنا, فرضا أمرا ليست التالوة سجدة بأن صريح نص فهذا " نشاء أن إال التالوة

 الصحابة من املئات من هناك أن املدينة مسجد يف خيطب حينما اخلطاب بن عمر أن شك وال, السامع

 كون إىل تطمئن النفس, املؤمنني أمري قال ما الفخ ليبني املسلمني خليفة وهو أحد يقوم ال فحينما, والتابعني

 يكون اإلمجاع هذا خالف من أن يعترب ال ولذلك, واليقني القطع يفيد ال هذا لكن, خالف فيه ليس الرأي هذا

, األول اإلمجاع تعريف يف قلنا كما أمرا خالف خالفه من كان إذا إال إليه الصريورة جيوز ال الكفر ألن, كافرا

 الرأي هذا خالف يرى من هناك يكون أنه, آنفا ذكرت كما املمكن من ألنه ذلك, بالضرورة الدين من معلوما

 املثال وهو مثاله, اليوم يقال كما سبب من أكثر أو لسبب احتمايل نظري تطريق هذا لكن, ينقل مل كان وإن

 بن عثمان زمن يف حج قد كان أنه عنه تعاىل اهللا رضي مسعود بن اهللا عبد أن: آنفا إليه أشرت الذي الثاين

, يقصر ومل الصالة أمت التشريق أيام فيها ونزل مىن أتى إذا كان أنه عنه تعاىل اهللا رضي عثمان عن وثبت, عفان

 إىل املدينة من خرج يوم من الوداع حجة حج يوم وسلم عليه اهللا صلى النيب أن كافة املسلمني علماء عند ومعلوم

 اهللا رضي عثمان أما,  ركعتني ركعتني أيضا صلى نفسها مىن يف ذلك ومعىن, ركعتني ركعتني صلى إليها رجع أن

 توضيح عن كثريا نبعد ال حىت, بعد فيما عليهما نعرج قد سببني أو رأيني العلماء يذكر وهنا, أمت فقد عنه تعاىل

 صلى الرسول أن تقول نتأ له فقيل, أربعا ويصلي مىن يف يتابعه عثمان خلف صلى إذا مسعود ابن فكان, املثال

, جدا خمتصرا جوابا يقول فكان تتم؟ بالك فما, املدينة إىل رجع حىت ركعتني ركعتني يصلي كان وسلم عليه اهللا

 خليفة عن املسلمني أفراد من فرد خمالفة أي " شر اخلالف, شر اخلالف" : يقول كان, أيضا جدا حكيم ولكنه

 له, إمتامه  أن من فالبد, بذلك له مشهود معروف مكان يف والصالح والدين العلم من شك بال وهو, املسلمني

 خالف فأصلي أخالفه أن أريد ال أنا إذن, يعلمها وهو بالسنة نكاية ذلك يفعل ال فهو, نظر وجهة ذلك يف

  .شر اخلالف فيقول, القصر السنة أن أعتقد كنت وإن, صالته

 لنا يصور أن ميكن املثال فهذا شر اخلالف قال سئل ملا لكن ركعتان السنة أن نفسه ويف يصلي كان هو فإذن

 يف قلت كما يسكت لكنه ذلك يرى ال ويكون, فعل أو الناس من جممع يف وقع قول هناك يكون أن احتمال

 مجاعة يف وبلبة فتنة يصري ما حىت يسكت فهو, الصغرى باملفسدة الكربى املفسدة دفع باب من كالمي أول



 كان إذا إال, املسلم تكفري ميكن ال ذلك من شيئا وأن,  اإلمجاعات أنواع من اآلن ضرينحي ما فهذا, املسلمني

 الواقع يف لكننا, آخر إمجاع مثت وليس اليقيين اإلمجاع وهو, بالضرورة الدين من معلوما كان ما خيالف أو جيحد

 أو اهللا كتاب من نص هناك يكن مل إذا أنه النتيجة ألن, كربى أمهية هلا نأخذ أن ينبغي ال املسألة أن نالحظ

 املكرمني الصحابة من كانوا إذا خاصة, األولني املسلمني من مجاعة واتفق وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حديث

 إذا خيالف؟ مىت, وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حديث من أو اهللا كتاب من بنص إال خيالفهم أن ألحد فليس

 يف الصواب إىل أقرب هو ما فيه اختلفوا مما خيتار فحينذاك اختلفوا أنفسهم هم ولاأل واجليل األول الرعيل كان

  :فيقول, مراتب ثالث على العلم يصنف تعاىل اهللا رمحه اجلوزية قيم ابن اإلمام يقول ولذلك, هو يراه ما

  بالتمويه ليس الصحابة قال ... رسوله قال اهللا قال العلم" 

  فقيه رأي وبني الرسول بني ... سفاهة للخالف نصبك العلم ما

  ." والتشبيه التعطيل من حذرا ... ونفيها الصفات جحد وال كال

 فال, بالسؤال يتعلق فيما بذكرها تعرضنا ما الفروع بعض هناك كان وإذا, السابق السؤال عن جوابا عندي ما هذا

  . عندكما ما نسمع أن من عندي من مانع

  

  للخطبة؟ بالنسبة صحيح عمر جتهادا هل, خريا جيزيك اهللا : السائل

  . صحيح صحيح, نعم التالوة؟ لسجدة بالنسبة : الشيخ

  .صحيح املرتني يف: السائل

  املرتني؟ : الشيخ

  .سجد ما مرة وثاين سجد مرة أول : السائل

 أن حبيث, واجبة ليست أا للناس ليبني الثانية للمرة يسجد مل فهو, سنة السجود, سنة السجود هذا : الشيخ

 املذاهب عليه سنة كوا وعلى, واجبة ليست لكن سنة التالوة فسجدة, آمثا يكون فال التالوة سجود ترك من

 وهذه, التالوة سجدة بوجوب يقول تعاىل اهللا رمحه حنيفة أبو اإلمام, وأمحد والشافعي مالك مذهب, الثالثة

 وإمنا واجبة ليست التالوة سجدة أن على ويةالق األدلة من هو سنة أو كتابا خيالفها ما وجود عدم مع القصة

  .تفضل, عليه إمث فال تركها ومن, عليها أثيب فعلها من, سنة

  ... للسجود بالنسبة : السائل

 ما لتوضيح باإلشارة يذكرين وهذا القصر؟ السنة أن يعلم وهو مسعود ابن خلفه يصلي كان يعين ملاذا : الشيخ



, نازل وأنت الصحابة من بدء كلهم األئمة أن احلقيقة, هنا السنة خمالفة يف املؤمنني أمري عذر شو, إليه أشرت

 من, املسألة هذه ذلك من, النص خيالف ألنه جيوز ال هذا أن الرأي بادئ تبدوا االجتهادات بعض هلم يكون

 يف جاء كماو , بذلك أمر أنه ثبت قد إنه بل, قصرا يصلي كان أسفاره كل يف السالم عليه الرسول أن به املقطوع

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أدركت أين لو: عنه تعاىل اهللا رضي اخلطاب بن لعمر قال رجال أن مسلم صحيح

 من تقصروا أن جناح عليكم فليس(( : يقول وجل عز اهللا أن أسأله: قال تسأله؟ كنت ما: قال, لسألته

 نفى وجل عز ربنا يعين ؟ أمنا وقد نقصر بالنا ما: أسأله فكنت )) كفروا الذين يفتنكم أن خفتم إن الصالة

 من احلجاز بالد وطهر, املشركني على نبيه اهللا نصر أن فبعد, املشركني من اخلوف بشرط الصالة قصر يف احلرج

, ذكرنا كما الوداع حجة وهي السالم عليه حياته من سنة آخر ويف, يقصرون يزالون ال املسلمني بال ما, الشرك

 وهنا, فقال وسلم عليه اهللا صلى الرسول سألت لقد أبشر: له قال أمنا؟ وقد نقصر بالنا ما ولالرس بسأل كنت

 الكرمي عطاءه يقبل فال سيده على العبد يتكرب فهل ) صدقته فاقبلوا, عليكم بها اهللا تصدق صدقة( : الشاهد

 أن يقينا ثابت لذلك وتعاىل؟ باركت الرب مع العبد بال فما العبد, السيد مع العبد هذا, أبدا هذا يفعل ما, له

 فاقبلوا, عليكم بها اهللا تصدق صدقة( : مسعتم كما بذلك أمر بل, يقصر دائما كان السالم عليه الرسول

  :جبوابني أجابوا عثمان؟ أمت كيف إذا ) صدقته

 ال الذين البدو األعراب من خاصة, الناس خمتلف ومن الناس شتات من جيمع حجه أن رأى بأن: األول اجلواب

 ويا ركعتني يصلي املسلمني خليفة يشوفوا احلج فيحضروا, الدين يف يتفقهوا أن البادية يف عائشون وهم هلم يتاح

 ومسلم البخاري يروي كما السالم عليه الرسول زمن يف صار ما مثل, يقولون كما كالم جير الكالم وهذا, اهللا

 وسلم عليه اهللا صلى النيب وراء نصلي حنن بينا: قال عنه تعاىل اهللا رضي هريرة أيب حديث من صحيحيهما يف

 ووضع, هكذا واضطجع املسجد من ناحية انتحى مث العصر صالة, الركعتني راس على سلم إذ, العصر صالة

 فخرج" : هريرة أبو يقول, الشاهد وهنا قال, السالم عليه يرتاح وبده الصالة انتهت, األخرى على رجليه أحد

 األحكام أن ويعرفوا -  ركعتني وسلم عليه اهللا صلى الرسول شافوا,  أربعة دائما يصلون كانوا هم, الناس سرعان

 ذو امسه رجل الناس يف, املسجد من وطلع نعله محل املسرع إال هنا من يسلم الرسول كاد ما -  تتجدد الشرعية

 صلى اهللا رسول يا: وقال فتجرأ, وعمر ربك أبو القوم يف ألن, أديبا يكن مل لعله أو جريئا كان أنه يظهر, اليدين

 أم الصالة أقصرت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يا: قال, مكاا يف كانت جرأته لكن, وسلم عليه اهللا

( : السالم عليه قال, وعمر بكر أبو وفيهم القوم يف فنظر, بلى: له قال ) يكن لم ذلك كل( : قال نسيت؟

 يف يكن مل ألنه, بيانا احملراب أقول وال " -  املصلى إىل وعاد مكانه من قامف, نعم: قال ) اليدين؟ ذو أصدق



 مث السهو سجديت سجد مث ركعتني وصلى"  -  فيه صلى الذي املكان إىل وإمنا, حماريب السالم عليه الرسول زمن

 سالم يسمعوا كادوا ما مستعجلني اللي اجلماعة أن منها والشاهد, الصحيحني يف قلنا كما القصة هذه, " سلم

  .وخرجوا الركعتني رأس على الرسول

 رمبا العظيم املوسم ذلك يف البوادي كل من اتمعني األعراب هؤالء أن فرأى اجتهد عنه تعاىل اهللا رضي فعثمان

 كنت كما اجتهد أنه يهمنا, أخطأ أو أصاب حنن يهمنا فما, اخلط طول على قصرت الصالة أنه يفهمون

, أخطأ أو أصاب العامل أن أبدا يهمنا ما حنن, اهللا شاء إن الطيب الس هذا مثل يف راتامل من مرة يف ذكرت

 احلق يصيب أن مبكلف ليس لكنه, احلق ليصيب جهده يفرغ وإمنا, جبهل يتكلم ال أن يهمنا, جيتهد أن يهمنا

 اإلمام رواه الذي السالم هعلي قوله يأيت وهنا, به عمل الصواب هو هذا أن ظنه على غلب إذا وإمنا, باملئة مئه

 أجر فله أخطأ وإن, أجران فله فأصاب فاجتهد الحاكم حكم إذا( : السالم عليه قال, صحيحه يف البخاري

 يرتتب ما حنن ألنه, أخطأ أم أصاب وعمله هذا عثمان فعل وخنلي وندندن نقعد اآلن حنن يهمنا فما ) واحد

 املدينة من خرج يوم من السالم عليه الرسول أن مسبقا نعرف نحن ألنه, أخطأ أم أصاب قولنا على شيء عندنا

 فيما مصيبا يكون أن ميكن لكن, السالم عليه قال كما بذلك أمر بل, ركعتني ركعتني يصلي وهو رجع أن إىل

 حكم, احلاضر العصر يف األصول علماء يقول كما حكم هذا ألنه ملاذا؟, فعل مبا مصيبا يكون أن ميكن فعل؟

 األوىل ألن, األوىل املسألة من أهم أخرى مسألة إىل جيرنا هذا, شجون ذو احلديث يقال كما, أبدي مش زمين

 أصبحت األخرى املسألة لكن, خبالفته فقط متعلقة يعين, زمنية كانت ألا, أثر هلا يبق مل عثمان إمتام قضية

   املسألة؟ هذه هي ما, وجل زع اهللا عصم ممن منهم القليل إال, الناس جلماهري بالنسبة أبديا شرعا

  

 حنن قبل ما إىل, احلاضر العصر إىل طويلة قرون املسلمون عاشها مشكلة هذه, الثالث بلفظ الطالق : الشيخ

 قلت أنا ليقول مستفيت جاءها إذا اإلسالمية البالد كل يف الشرعية احملاكم كانت سنة عشرين أو سنوات عشر

 اآلن, غريه زوجا تنكح حىت بعد من لك حتل فال, كربى بينونة منك بانت: له يقولوا, ثالثا طالق أنت لزوجيت

 إمنا, ثالثا طالق أنت أو ثالثا طلقتك لزوجته املطلق قول وصار, احلكم هذا ألغي تقريبا سنة عشرين قبل ومن

 وهنا, رأي له بدا مث,  خالفته من شطرا ا حيكم عمر كان اليت السنة إىل رجعوا فعلوا؟ ماذا, واحدة طلقة هي

 فنفذ ذلك له بدا مث " ألزمهم أن فأرى, سعة هناك هلم كان أمر يف تسارعوا قد الناس أرى إين" : قال, الشاهد

 حىت بعد من له حتل فال, ثالث عليه جعلها واحد بلفظ واحد جملس يف ثالثا زوجته يطلق من كل أن عليهم

 ويف السالم عليه الرسول عهد يف األمر عليه كان مبا اداالجته ذلك قبل حيكم كان نفسه وهو, غريه زوجا تنكح



 االجتهاد وهذا الرأي هذا له بدا مث, نفسه عمر خالفة من وشطرا تقريبا ونصف سنتني الصديق بكر أيب عهد

  . ثالثة الثالث بلفظ الطالق فجعل

 كما سنة عشرين قبل ما إىل حملها حل عمر واجتهاد, كان خرب يف أصبحت األصيلة املاضية السنة أن املشكلة

 عليه اهللا صلى رسولنا فيهم قال الذين الغرباء من اإلسالمي العامل يف أفراد إال السابقة بالسنة يفيت كان وما, قلنا

 جوابان هناك"  ؟ اهللا رسول يا هم من: قالوا ) للغرباء فطوبى, غريبا وسيعود غريبا بدأ اإلسالم إن( :  وسلم

 يطيعهم ممن أكثر يعصيهم من كثيرين ناس بين صالحون قليلون ناس هم(: األول:  السالم عليه عنه ثابتان

  " ) بعدي من سنتي من الناس أفسد ما يصلحون الذين هم( : قال: الثاين اجلواب )

 القرآن نص يف اهللا جعله الذي بالطالق التالعب إىل يسارعون الناس رأى عنه تعاىل اهللا رضي اخلطاب بن عمر

 فإمساك مرتان الطالق(( : وجل عز اهللا فقال, تسريح يعين تنفيذ فيها أو إمساك فيها طلقة كل, ثاثال الكرمي

: يقول فالذي, بإحسان تسريح أو طلقة كل يف مبعروف فإمساك مرتان الطالق )) بإحسان تسريح أو بمعروف

 عن جاء كما, أناة فيه مهل كان أمرا استعجلوا لقد, بإحسان تسريح أو مبعروف إمساك وين, ثالثا طالق أنت

, الفقهاء به يقول والتعزير, التعزير باب من االجتهاد هذا اجتهد, الشاهد, فعمر, عنه تعاىل اهللا رضي عمر

 الزمن مع لكن, حقيقة لالجتهاد أهل ألم جيتهدوا أن وعثمان عمر مثل كان إذا خاصة لإلمام ويسمحون

 أو يراجعها ميسكها مث يطلقها أن هي اليت, السنة خمالفة عن الناس عيقل أن هو عمر أراده الذي, املشكلة انقلبت

, عنها وأعرضوا تركوها اليت السنة إىل يرجعوا أن هذه املعقبة يشوفوا ملا منهم فأراد, واحدة طلقة بإحسان يسرحها

 إال السنة تلك حمل حل الزمين عمر واجتهاد, منسيا نسيا أصبحت املسلمني غفلة بسبب الزمن مع السنة وإذا

  .عباس ابن مثال أوهلم, والقرون العصور كل يف املسلمني علماء من أفراد

 جلأ الذي االجتهاد هذا مستند هو الذي احلديث, وسلم عليه اهللا صلى النيب عن احلديث يروي كان عباس ابن

 حديث مستندهم كان, ناملسلمو  عليه جرى ما خيالفون كانوا الذين السابقون والفقهاء احلاضر العصر فقهاء إليه

 خالفة من وشطر بكر أبي عهد وفي وسلم عليه اهللا صلى النبي عهد في الطالق كان( : قال, عباس ابن

 أخطأ يقال ال هذا عمر اجتهاد فإذا ) ثالثا عمر جعلها ثم واحدة طلقة ثالثا امرأته الرجل طلق إذا, عمر

 نسيا تلك السنة وأصبحت, ماضية سنة وذاك هذا جتهادا اختذ من أخطأ إمنا, أخطأ لعثمان بالنسبة يقال كما

 الشاذ إمنا, الناس مجاهري وخالف بالسنة متسك من شاذا ليس إنه, جوابا يصلح أظن ما هذا. ذكرنا كما منسيا

  .تفضل. وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وبسنة اهللا بكتاب املتمسكون املسلمون عليه عما خيرج الذي هو

  ؟ ... حد أقصى, دةامل كم : السائل



 عن جنيب أن أجل من ننهيه أم اإلمجاع موضوع حول هنا األخ نشوف حىت سؤالك احفظ مسحت لو : الشيخ

  .بعد من املتفرعة األسئلة

 تطرقنا وحنن, تيمية ابن بأنه يقولوا, درس عندهم حضرت أنا, عندهم الردة باب من يقولوا ناس يف : السائل

  هذه يف تيمية ابن يكفروا فهم, كفر فقد األئمة خالف من, لألئمة إمجاع يف هنا يقولوا, الطالق لشغلة

  ؟ املسألة 

  .فيك اهللا بارك الكالم ذا يقول أحد ما معليش : الشيخ

  ... جملس يف جلست أين أقول أنا : السائل

 أن يقول لمنياملس علماء من أحد ال أقول أنا لكن, وألوان أشكال وبتسمع جمالس بتجلس أنت معليش : الشيخ

  .كفر فقد األربعة األئمة خالف من

  كفر؟ فقد خبالفهم يلي اإلمجاع على مثال يف ما : السائل

 ترى رجبا فعش, الزمن هذا يف يقول من بعض تعين إذا أما, ذا يقول أحد ما لك بقول أنا لذلك : الشيخ

  .  عجبا

  

 عن جنيب أن أجل من ننهيه أم اإلمجاع موضوع حول هنا األخ نشوف حىت سؤالك احفظ مسحت لو : الشيخ

  .بعد من املتفرعة األسئلة

 تطرقنا وحنن, تيمية ابن بأنه يقولوا, درس عندهم حضرت أنا, عندهم الردة باب من يقولوا ناس يف : السائل

  هذه يف تيمية ابن يكفروا فهم, كفر فقد األئمة خالف من, لألئمة إمجاع يف هنا يقولوا, الطالق لشغلة

  ؟ سألةامل 

  .فيك اهللا بارك الكالم ذا يقول أحد ما معليش : الشيخ

  ... جملس يف جلست أين أقول أنا : السائل

 أن يقول املسلمني علماء من أحد ال أقول أنا لكن, وألوان أشكال وبتسمع جمالس بتجلس أنت معليش : الشيخ

  .كفر فقد األربعة األئمة خالف من

  كفر؟ فقد خبالفهم يلي مجاعاإل على مثال يف ما : السائل

 ترى رجبا فعش, الزمن هذا يف يقول من بعض تعين إذا أما, ذا يقول أحد ما لك بقول أنا لذلك : الشيخ

  . عجبا



  

  

  .املوضوع لنفس بالنسبة : السائل

  .تفضل : الشيخ

 يف فقهية مسألة لىع اإلمجاع كان مثال, العصور من عصر يف لإلمجاع بالنسبة ومنسوخ ناسخ هناك هل : السائل

  ؟ ذلك على أدلة ويف ومنسوخ ناسخ هناك فهل, قبله أو ثان عصر وجاء هذا العصر زوال بعد, هذا العصر

 اإلمجاع ترد اليت اإلمجاع أنواع بعض الحظت إذا إال, إمجاع ينسخه إمجاع هناك يكون أن يتصور ال : الشيخ

 اإلمجاع هذا فمثل, حبذافريها األمة عليه امجعت الذي اإلمجاع هو خمالفته جيوز ال الذي اإلمجاع قلنا فنحن, األول

 اإلمجاعات أنواع من إمجاع هناك يكون ممكن لكن, مستحيل هذا, ينسخه إمجاع بعده يتحقق أن ميكن ال

 وما, كذب فقد اإلمجاع ادعى من" : حنبل بن أمحد قول عليه يصدق وإمنا إمجاعا ليس احلقيقة ويف, األخرى

 هو لكن االمجاع هذا خيالفون أناس فيأيت مسألة يف إلمجاع نقل هناك يكون فممكن " اختلفوا ملعله يدريه

 النوع هو اللي اإلمجاع أما, يقع ممكن هذا, يقيين إمجاع هناك يكن مل ألنه, خاطئة تسمية إمجاع هذا تسميته

  .إطالقا ينسخ أن ميكن ال هذا بالضرورة الدين من املعلوم األول

 مثل, قرار احلاكم مع العلماء وبصدور, حاكم يف مثال يعين, األربعة األئمة لنفرض العلماء من موعةجم : السائل

 حمرم أنه قبله يلي باإلمجاع نعرف وحنن, إمجاع ويسموها فيها أصدروا, فقهية مسائل أو احلاضر الوقت يف صار ما

  ؟ ... املواضيع هذه يف تفيت

 فيه مايدعى كل ليس, متاما واضح السابق جوايب أن أعتقد وأنا, مثال لنا يبجت أن حيسن أستاذ يا واهللا : الشيخ

 جيوز ال فهذا, خولف ذلك ومع يقيين إمجاع هناك أن املقصود كان فإذا, عليه جممعا أمر هو فعال يكون اإلمجاع

 هذا يف ننظر نحن لكن, ذلك يف خيالفوا أن العلماء لبعض ممكن, يقينا ثابت غري إمجاع هناك يكون لكن, طبعا

 رسول حديث من أو اهللا كتاب من بدليل العلماء عليه كان ما خالف هل, ذلك عن اجلواب وسبق, املخالف

 شيء عنده يكن مل إن, التابعني من بعدهم ومن الصحابة, الصاحل السلف أقوال من أو وسلم عليه اهللا صلى اهللا

 ما إال إمجاع هناك ليس ألنه, اإلمجاع خالف ألنه, فرك هذا نقول ال كنا وإن, املخالفة له جيوز فال ذلك من

 هذا يكون قد ألنه, مثال ذلك على تضرب أن شئت إن احلقيقة يف يصلح اآلن, بالضرورة الدين من معلوم كان

 فخولف, بالضرورة الدين من معلوم أوليس, قطعا جيوز ال هذا, خولف ذلك مع, بالضرورة الدين من معلوم املثال

 أم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حديث من أو اهللا كتاب من بدليل كان هل خالف الذي هذا ننظر حينئذ



 لكل فحينئذ, آخره إىل ... أم أم, اليوم يقولون كما العصر مراعاة أم, زعموا مصلحة اتباع هو أم, هوى اتباع هو

  . فهاته مثال عندك أنت فإذا, جواا حالة

  

 مثل, قرار احلاكم مع العلماء وبصدور, حاكم يف مثال يعين, األربعة األئمة لنفرض العلماء من جمموعة : السائل

 حمرم أنه قبله يلي باإلمجاع نعرف وحنن, إمجاع ويسموها فيها أصدروا, فقهية مسائل أو احلاضر الوقت يف صار ما

  ؟ ... املواضيع هذه يف تفيت

 فيه مايدعى كل ليس, متاما واضح السابق جوايب أن أعتقد وأنا, مثال لنا جتيب أن حيسن أستاذ يا واهللا : الشيخ

 جيوز ال فهذا, خولف ذلك ومع يقيين إمجاع هناك أن املقصود كان فإذا, عليه جممعا أمر هو فعال يكون اإلمجاع

 هذا يف ننظر حنن لكن, ذلك يف خيالفوا أن العلماء لبعض ممكن, يقينا ثابت غري إمجاع هناك يكون لكن, طبعا

 رسول حديث من أو اهللا كتاب من بدليل العلماء عليه كان ما خالف هل, ذلك عن اجلواب وسبق, خالفامل

 شيء عنده يكن مل إن, التابعني من بعدهم ومن الصحابة, الصاحل السلف أقوال من أو وسلم عليه اهللا صلى اهللا

 ما إال إمجاع هناك ليس ألنه, مجاعاإل خالف ألنه, كفر هذا نقول ال كنا وإن, املخالفة له جيوز فال ذلك من

 هذا يكون قد ألنه, مثال ذلك على تضرب أن شئت إن احلقيقة يف يصلح اآلن, بالضرورة الدين من معلوم كان

 فخولف, بالضرورة الدين من معلوم أوليس, قطعا جيوز ال هذا, خولف ذلك مع, بالضرورة الدين من معلوم املثال

 أم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حديث من أو اهللا كتاب من بدليل كان هل خالف الذي هذا ننظر حينئذ

 لكل فحينئذ, آخره إىل ... أم أم, اليوم يقولون كما العصر مراعاة أم, زعموا مصلحة اتباع هو أم, هوى اتباع هو

 الشيخ األوقاف وزير كان وحىت, األزهر شيخ ... : السائل. فهاته مثال عندك أنت فإذا, جواا حالة

  ... باملوضوع أيده الشعراوي الشيخ حىت, الشعراوي

 غيبة يعين تعترب هذه أظن ما, بنسميهم العلماء هؤالء حنياها احلاضر العصر يف املشكلة هذه سيدي يا : الشيخ

  :العهد قريبة جلسة يف ذكرناه وقد, العامل الراجز قول عرفتم وقد, حمرمة

  وحمذر ومعرف متظلم ... ستة يف بغيبة ليس القدح"                          

  " منكر إزالة يف اإلعانة طلب ... ومن ومستفت فسًقا وجماهر

 هم الرمسيني العلماء من كثري نقول حنن, الستة األنواع هذه من نوع يف مكانا له جند أن ميكن اآليت فكالمي

 كما يقول ربنا, النص خيالفوا أن كنمي ال اجتهدوا إذا ألم, اجتهاد عن وليس بياض على يوقعون الواقع

 على وقعوا الذين هؤالء أن يعلمون املفتون وهؤالء)) اهللا على وتوكل لها فاجنح للسلم جنحوا وإن(( : تعلمون



 اإلمام كان, وعدوانا وظلما بغيا البالد حمتلني يزالون ال بل, السالم وإىل األمن إىل جنحوا ما, معهم الصلح جواز

 حنن, الرمسيني العلماء يقولوا اليوم, نعم أي الرسوم,  الرسوم علماء, الرسوم بعلماء يسميهم تعاىل اهللا رمحه الغزايل

 فتاوى تصدر األول احلاكم خيالف حاكم جاء ما كل, سوريا يف علينا مضت عهود يف, ذلك من شيئا رأينا

 حينما وسلم عليه اهللا صلى لالرسو  ولذلك, الصواب وحتري واجتهاد حبث عن يصدر ما شك بال هذا, تؤيده

 هلم يقال هؤالء, احلق ملعرفة جهده أفرغ أي: اجتهد ومعىن ) الحاكم اجتهد إذا( : قال قال؟ ماذا االجتهاد ذكر

 املتأخرين العلماء بعض يف القائمة املشاكل من احلقيقة مث, وكذا كذا الشعب علينا يقوم ما حىت املسألة نريد حنن

 كل من يأخذ مبعىن, بالتوقيع أخرى بعبارة عنه نعرب نقدر التلفيق, التلفيق يسمى ما هو, التلفيق يسمى ما هو

 أحد منه طلب مصر يف اخلديويني أحد أن اإلسالمية االت بعض يف قرأت قد أنا فكنت, له حيلو ما مذهب

 لك أجد أن علي أنا, عليك وال: له ويقول, الغربية القوانني من يأخذه قانونا يضع أن األزهر شيوخ وكبار العلماء

, القانون يناسب ما مذهب كل من يأخذ أن الكالم هذا ومعىن, اإلسالمية كتبنا من نضعه قانون لكل مستند

 من املستنبط اخلمر إال إباحتها, الروحية باملشروبات ظلما اليوم يسمى ما إباحة تبىن لو, مثال لكم أضرب أنا

 فهذا, حرام فهو الكثري من منه أسكر ما إال فحالل, املسكرات من ذلك سوى يف وما, حرام هذا فقط العنب

 هذا ألن, السكر ملرتبة تصل ال بس, عنب غري من املستنبطة اخلمور من شاء ما يشرب أن للمسلم يبيح املذهب

 هذا, حرام فهذا الكثري شربت إذا لكن, لك زالل حالل فهذا, بتتغري ما وأنت كاستني كاسة تشرب, احملرم هو

 من قول هذا: ويقول, بالشرب املبتلني الناس على يوسع قانونا يضع أن فبإمكانه, اإلسالم يف موجود مذهب

  .أهال, قيام بدون عزيز عندنا يقولون, مرحبا أهال, السالم وعليكم.  املسلمني علماء أقوال

  .باخلري ميسيك اهللا : السائل

  .  باخلريات اهللا مساك : الشيخ

 فممكن, املسلمني كتب من لك أسندها علي وأنا القوانني من شئت ما ضع, اخلديوي لذلك يقول العامل هذا

 اليت اآلراء من رأي إىل يستند أن الظامل اجلائر املستبد احلاكم رأي فيه يؤيد بفتوى يفيت ملا هؤالء من الواحد

 ليس ألنه القول هلذا قيمة ال, يقال كما الشمال على صفر بتكون والسنة الكتاب على عرضت إذا لكنها, قيلت

  :اجلوزية قيم ابن شعر يف آنفا مسعنا كما وإمنا, النظر من حظ له قول كل

  بالتمويه ليس الصحابة قال ... رسوله قال اهللا قال العلم" 

  . "فقيه رأي وبني الرسول بني ... سفاهة للخالف نصبك العلم ما        

  .مرحبا أهال



  .أخوي هذا, شيخال سيدي يا أخوي هذا : السائل

   تفضل طيب اإلمجاع؟ حول شيء أنت عندك, بعض من بعضها ذرية, اهللا شاء ما مرحبا : الشيخ

  

  

 فماذا, شرعية خمالفة فيه يكون فهذا, قويل أو سكويت إمجاع يكون قد واإلمجاع شروط أو أمر على ... : السائل

  اإلمجاع؟ هذا على االعرتاض ميكن حد ألي أو ... موقف يكون

  :آنفا اجلواب سبق, اجلواب سبق  : لشيخا

  بالتمويه ليس الصحابة قال ... رسوله قال اهللا قال العلم"                       

  . "فقيه رأي وبني الرسول بني ... سفاهة للخالف نصبك العلم ما

 كتاب يف أنزلت آية أاك, الناس اتبعوا الناس وأيها, الناس عامة هو وإمنا فقيه رأي هناك يكن مل إذا بالك فما

 فهؤالء, وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حديث ومن اهللا كتاب من نص فهم على الناس من مجاعة فاتفاق اهللا

 الثالثة القرون عن متلقى ليس حديث رأي على فيتفقون ناس يأيت أن أما, خيالفوهم أن الناس لعامة ينبغي ال

 ألسنة على واملشهور ) قرني الناس خير( : السالم عليه قوله وهو, صحة تراملتوا احلديث يف باخلريية هلم املشهود

 قرني الناس خير( :  وغريمها الصحيحني يف الثابت اللفظ وإمنا, رواية خطأ هذا, ) قرني القرون خير(  الناس

 عليه كان ملا ةمطابق كانت إن ما زمن يف الناس عليها يكون اليت فاملسألة ) يلونهم الذين ثم يلونهم الذين ثم

 الرسول يشاقق ومن(( :  وتعاىل تبارك قوله وذكرنا, اإلمجاع عن آنفا كالمنا يف سبق كما فهو الصاحل السلف

  .)) مصيرا وساءت جهنم ونصله تولى ما نوله المؤمنين سبيل غير ويتبع الهدى له تبين ما بعد من

 عليه كان ما خالف على وكان, قلت كما لوكاس أو حكما كان سواء شيء على اتفقوا هؤالء الناس كان فإذا

 القوم وهم, الصاحل السلف منهج خالف جوا ألم, اتباعهم جيوز وال خمالفتهم جيب فهؤالء, الصاحل السلف

  السؤال؟ جواب أعطيتك لعلي, جليسهم يشقى ال

 أو بالعمل خمالفتهم, سلبيةال املخالفة يكفي هو هل احلد, بتكون املخالفة مدى أي إىل: الثاين الشطر : السائل

   ؟ تقوميهم جيوز أو الرأي

  .ال ؟ بالعصا بالسيف تقوميهم؟ كيف تقول! تقوميهم جيوز أو : الشيخ

  .احلاكم على الطاعة عصا أنشق : السائل

 شأن من هذا وإمنا, الناس وأفراد الناس لعامة وليست القوة بقول أنا, الناس لعامة ليس هذا, هذا يف ما : الشيخ



 بالحكمة ربك سبيل إلى ادع((  عندك جلسة يف ميكن ذكرنا كنا كما سبيلهم الناس أفراد وإمنا, حلاكما

 التقومي )) يشاء من يهدي اهللا ولكن هداهم عليك ليس((  )) أحسن هي بالتي وجادلهم الحسنة والموعظة

  .احلاكم شأن من هذا بالقوة

 كذلك املدعون وكان خملصا الداع كان وإذا, الشيطان يطرد الذي هو والبيان, بالبيان إال يكون ال اإلصالح

 من الزوجني بني يقع مما يقع فهناك خملص غري الفريقني أحد اهللا مسح ال أما, والتالق الوفاق حيصل فهناك

  .الطالق

  .القلب يدمي حمزن وجه إنه, لنا شبهتهم يلي الرسوم علماء هؤالء شيخ يا واهللا : السائل

 ال أنفسكم عليكم آمنوا الذين أيها يا(( : القرآن يف تعاىل قال كما اإلنسان ولكن حيحص واهللا : الشيخ

 حاله ينسى, الفريخ إىل نازل وأنت الشيخ من إنسان كل, الواقع يف واإلنسان )) اهتديتم إذا ضل من يضركم

 يرى وال أخيه عين في ةالقذا أحدكم يبصر( : الصحيح احلديث يف السالم عليه قاله ما أروع وما, غريه وينتقد

 ادع(( : آنفا املذكور القرآين وبالنظام وتعاىل تبارك اهللا إىل بالدعوة مأمور املسلم أن فصحيح ) عينه في الجذع

 غيظ يشفي أن باب من انتقادا الناس ينتقد أن له جيوز ال لكن )) الحسنة والموعظة بالحكمة ربك سبيل إلى

  . غريه شيء يف طيب, واالحنراف اخلطأ من فيه هم ما ليصلح فقط وإمنا, قلبه

  

 كنت فأنا, األعمال فضائل يف يؤخذ الضعيف احلديث بأن إمجاع هناك: يقول اموع يف قرأ أحد يف : السائل

 احلديث هذا حسن, طرق بعدة ورد إذا الضعيف احلديث قيل هناك ويف, الضعيف احلديث  عن التحدث أريد

   شيخ؟ يا صحيح هذا فهل, حسن واعترب

  ؟ اجلواب حندد حىت هو ما األول الشق : الشيخ

 أن, األمة إمجاع أو العلماء إمجاع إذا يأخذ أنه الضعيف احلديث حول النووي نقله ما األول الشق : السائل

  ... الثاين والشق. نقطة هذه, األعمال فضائل يف يؤخذ الضعيف احلديث

 يكون يعين, الثاين والشق األول الشق أنا أنسى ال حىت لاألو  الشق على أجاوبك أريد أنا, حسبك : الشيخ

 النووي كالم من أعرفه الذي أنا, باملعىن تنقل أم حرفيا نقال تنقل كنت إن أدري ما, األول الشق عن اجلواب

   ؟ معنويا أو حرفيا تنقل أنت فهل, اإلمجاع وليس االتفاق ينقل أنه تقول فأنت, تعاىل اهللا رمحه

  .حرفيا ليس : السائل

 ذكره الذي االتفاق وبني اإلمجاع بني فرق هناك, السابق ببحثنا يتعلق صاحل مثال هذا ألن هو هذا : الشيخ



 كتابه ويف, حديثا وأربعني ثالث, حديثا وأربعني اثنان فيها معروفة رسالة, النووية األربعني مقدمة يف النووي اإلمام

 وجهة  يف املسألة يذكر حيث, املقارن بالفقه اليوم يسمى يماف رأيي يف كتاب أحسن هو الذي العظيم الكبري

 مذهب على, الشافعية كتب من كتاب املهذب, املهذب شرح اموع امسه كتابه هو ألنه الشافعي اإلمام نظر

 أي, اال هذا يف ألف من كل بني ا انفرد اليت تعاىل اهللا رمحه النووي اإلمام فضائل من لكن, الشافعي اإلمام

  : ممتازتني خصلتني بني مجع أنه هو, املقارن بالفقه

, خاصا فصال يعقد الشافعي املذهب أي, املذهب نظر وجهة يف املسألة وشرح لذكر يتعرض حينما أنه: األوىل

 خالف الدليل حيث من خيتار ما وكثريا, وأدلتهم اآلخرين العلماء مذاهب فيذكر, العلماء مذاهب: فيقول

  . ضعيفها من صحيحها ويبني األحاديث خيرج أنه األخرى واملزية, إنصافه من وهذا, مذهبه

  
  


